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Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ
Π.Δ. Αηη/ληαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
Πξνκεζεηψλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2025/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 247106/4490/21.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Αηη/ληαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2025/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.498,88
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ
θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζέκα:
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνζνχ ζπλνιηθά 17.500,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο μερσξηζηά γηα: α) ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ θαη
πνζνχ 7.500,00€ κε Φ.Π.Α. θαη β) δχν (2) Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη κηθξή
παξάθηηα αιηεία ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη πνζνχ 10.000,00€ κε Φ.Π.Α., ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ
παξαδνηένπ Σ2.2.5. εκηλάξην Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (Capacity Building Seminar) ηνπ
επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ARIEL, INTERREG – ADRION cod. 278 θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο
WP2, WP3, WP4,WP5 απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο ζε ηνπηθφ
θαη δηεζλέο επίπεδν, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Π.Γ.Δ ζηελ ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη βίβινπ
ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο είλαη εηαίξνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά, κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, γηα θάζε κηα εθ ησλ
παξερφκελσλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ Τπεξεζηψλ, θαη ηελ αλάδεημε νξηζηηθνχ Αλαδφρνπ.», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 29/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απγνχζηνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 13:00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
247759/2561/21.08.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (απφ ην ζ.62)
Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
χξκνο Γεψξγηνο-Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεψξγηνο ηαζνχιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο
Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ.
θ. Λαδφπνπινο Θεκηζηνθιήο - (Αληηπξφεδξνο Α΄ Γ.. ηνπ θνξέα «ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΜ.
ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ»
ii. θ. Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο (εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα «ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΩΝ
Α.Σ.Δ»
iii. θ. Παχινπ ππξίδσλ θαη Ρεληήο Παλαγηψηεο (εθπξφζσπνη ηνπ θνξέα «ΑΡΥΗΜΖΓΖ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΑΣΔ)»)
Δπίζεο γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο παξαβξέζεθε ν Πξφεδξνο ηεο Έθηαθηεο
Δπηηξνπήο Γλσκνδφηεζεο Αηηηνινγήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θ. Καινγεξφπνπινο Ησάλλεο.
i.

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ζαξάληα δχν (42) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Παπαλδξένπ
Υξήζηνο (εθπξφζσπνο ΚΣΔΛ Ν ΑΥΑΗΑ ΑΔ) θαη ν θ. Υαηδεειεπζεξίνπ Παλαγηψηεο
(εθπξφζσπνο ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ ΠΑΣΡΩΝ ΑΔ), θαζψο επίζεο θ. Σφγηαο Υξήζηνο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2025/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 38ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.498,88 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ θαη απνζθξάγηζεο
πξνζθνξψλ γηα ηελ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζέκα: Πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο πνζνχ ζπλνιηθά 17.500,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ
θάιπςε ηνπ θφζηνπο μερσξηζηά γηα: α) ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ θαη πνζνχ 7.500,00€ κε Φ.Π.Α.
θαη β) δχν (2) Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη κηθξή παξάθηηα αιηεία ζηε Γπηηθή
Διιάδα θαη πνζνχ 10.000,00€ κε Φ.Π.Α., ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ Σ2.2.5.
εκηλάξην Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (Capacity Building Seminar) ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο
ARIEL, INTERREG – ADRION cod. 278 θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο WP2, WP3, WP4,WP5
απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηελ
ζπλεηζθνξά ηεο Π.Γ.Δ ζηελ ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη βίβινπ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη εηαίξνο, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κεηά απφ
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, γηα θάζε κηα εθ ησλ παξερφκελσλ αλσηέξσ
πεξηγξαθφκελσλ Τπεξεζηψλ, θαη ηελ αλάδεημε νξηζηηθνχ Αλαδφρνπ.».

Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 247106/4490/21.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ
Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Αηη/ληαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα
θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο
σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο» (ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010΄) πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
5. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 κε ηη νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α΄/10-11-2005) θαη φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε
ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα
ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν
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θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ πξνζαξκφζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2014/24/ΔΔ
θαη 2014/25/ΔΔ) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε «Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη
φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ,
ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ»
10. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 52/ηΑ/1-4-2019) – άξζξν 43 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ
λ.4412/2016 (Α’ 147)
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.7 ηνπ ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016 ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Σκήκα
Πξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα: «ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη
ππεξεζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο».
12. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία
αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500)
επξψ.
13. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα «γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε
δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ
δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο
ππαιιήινπο».
14. Σελ ππ αξηζκ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
16. Σελ αξηζ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΔΚ 138/η.ΤΟΓΓ/23-03-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
17. Σελ αξίζκ. 70536/1192/15-3-2017 απφθαζε Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο, (Φ.Δ.Κ.
η.Β΄1033/27-3-2017) κε ζέκα: «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο εγγξάθσλ, απνθάζεσλ θαη άιισλ
πξάμεσλ «ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ».
18. Σελ απφθαζε 124608/1625/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, (Φ.Δ.Κ. 1864 η.Β’/26-052017), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ΄αξηζ.:6302/60/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο,
(ΦΔΚ 211/Β΄/2017), πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ζην
ζηνηρείν 4
19. Σν άξζξν 30 ηνπ Ν. 4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ελέξγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 83/η.Α/11-052016).
20. Σν άξζξν 55 ηνπ Ν. 4310/2014 «Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 258/η.Α/08-12-2014)
21. Σελ ππ. αξηζκ. 94/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «πκπιήξσζε
ηεο ππ’ αξίζκ.173/2017 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 29/2018 απφθαζε ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018». Ζ αλσηέξσ απφθαζε βξέζεθε
λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 129044/4-7-2018 απφθαζε ηνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΑΥ6ΟΡ1Φ-ΒΡΘ)
22. Σελ ππ. αξηζκ. 226/2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα ηελ έγθξηζε
ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
23. Σελ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 19-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019.
24. Σελ αξηζ. 39/2019 (5ε πλεδξίαζε ζηηο 12-03-2019) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε «1ε Σξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
25. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ.
θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ Δ.Φ.:071 & Κ.Α.Δ.:9919.01.1286 βάζεη ηεο αξ. 856/322/02-01-2019 βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο ηεο
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Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Π.Γ.Δ.,
(Α/Α:366, ΑΓΑ:Χ9Ρ7Λ6-ΚΓΧ).
26. Σελ απφθ.:1746/2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
27. Σελ κε αξ. πξση.:239101/4421/08-08-2019 Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζέκα: «Πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνζνχ ζπλνιηθά 17.500,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ
θάιπςε ηνπ θφζηνπο μερσξηζηά γηα:α) ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ θαη πνζνχ 7.500,00€ κε Φ.Π.Α. θαη β) δχν
(2) Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη κηθξή παξάθηηα αιηεία ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη πνζνχ
10.000,00€ κε Φ.Π.Α., ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ Σ2.2.5. εκηλάξην Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ
(Capacity Building Seminar) ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ARIEL, INTERREG – ADRION cod. 278 θαη
ησλ παθέησλ εξγαζίαο WP2, WP3, WP4,WP5 απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο
ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Π.Γ.Δ ζηελ ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη βίβινπ
ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη
εηαίξνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κεηά απφ
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, γηα θάζε κηα εθ ησλ παξερφκελσλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ
Τπεξεζηψλ».
28. Σν, κε εκεξ/ληα 20-08-2019, Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ.
(ππνβάιιεηαη)
Γηα ηαχηα:
Δηζεγνχκαζηε
 Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ κε ζέκα:
«Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνζνχ ζπλνιηθά 17.500,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, πνπ
αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο μερσξηζηά γηα: α) ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ θαη πνζνχ 7.500,00€ κε Φ.Π.Α.
θαη β) δχν (2) Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη κηθξή παξάθηηα αιηεία ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη
πνζνχ 10.000,00€ κε Φ.Π.Α., ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ Σ2.2.5. εκηλάξην Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ (Capacity Building Seminar) ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ARIEL, INTERREG – ADRION cod.
278 θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο WP2, WP3, WP4,WP5 απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ
δηθηχσζεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Π.Γ.Δ ζηελ ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη
βίβινπ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο
είλαη εηαίξνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κεηά απφ
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, γηα θάζε κηα εθ ησλ παξερφκελσλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ
Τπεξεζηψλ», κε εκεξνκελία νξηζηηθήο ζχληαμεο απηνχ ηελ 20-08-2019.
 Σελ αλάδεημε σο Οξηζηηθνχ Αλαδφρνπ ηελ εηαηξείαο ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «APC ADVANCED
PLANNING CONCULTING ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. – ΟΦΣ ΝΣΖΕΑΨΝ Δ.Π.Δ.» πνπ ππέβαιε
ηελ ρακειφηεξε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ήηνη: πνζνχ 7.499,52 επξψ κε Φ.Π.Α. γηα ην ΠΔΓΗΟ α) ηεο
Παξερφκελεο Τπεξεζίαο ηεο Πξφζθιεζεο θαη πνζνχ 9.999,36 επξψ κε Φ.Π.Α. γηα ην ΠΔΓΗΟ β) ηεο
Παξερφκελεο Τπεξεζίαο ηεο Πξφζθιεζεο.
 Σελ εμνπζηνδφηεζε ζηνλ/ζηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
χκβαζεο κε ηελ Αλάδνρν εηαηξεία.
 Σελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.498,88 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
γηα ηελ εθηέιεζε ηελ δηαδηθαζίαο απφ ηελ αλάδνρν.
 Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ.
θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο
ηνπ Δ.Φ.:071 & Κ.Α.Δ.:9919.01.1286 βάζεη ηεο αξ. 856/322/02-01-2019 βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο ηεο
Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Π.Γ.Δ.,
(Α/Α:366, ΑΓΑ:Χ9Ρ7Λ6-ΚΓΧ).
Σν πξαθηηθφ έρεη σο εμήο:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
πνπ αθνξνχλ ηελ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνζνχ ζπλνιηθά 17.500,00 επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο μερσξηζηά γηα:
α) ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ θαη πνζνχ 7.500,00€ κε Φ.Π.Α. θαη
β) δχν (2) Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη κηθξή παξάθηηα αιηεία ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη πνζνχ
10.000,00€ κε Φ.Π.Α.,
ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ Σ2.2.5. εκηλάξην Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (Capacity Building
Seminar) ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ARIEL, INTERREG – ADRION cod. 278 θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο
WP2, WP3, WP4,WP5 απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο
επίπεδν, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Π.Γ.Δ ζηελ ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη βίβινπ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ

ΑΔΑ: ΩΣΣ87Λ6-62Φ
πξνεηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη εηαίξνο, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, γηα θάζε κηα εθ ησλ παξερφκελσλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ Τπεξεζηψλ.
Ζ ζπιινγή πξνζθνξψλ έγηλε κε βάζεη ηελ κε αξ. πξση.: 239101/4421/08-08-2019 Πξφζθιεζε, ε νπνία
αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Γ.Δ. θαη πεξηιάκβαλε θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κε θξηηήξηα πνπ
απαηηνχληαλ γηα ηελ ζρεηηθή Πξφζθιεζε.
Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο ρεηηθήο Πξφζθιεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζχκθσλα κε ηελ αξ.
1746/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
------------------------------------------------------------------------------ην Μεζνιφγγη ζήκεξα ζηηο 20 Απγνχζηνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:40 π.κ, ζηελ έδξα ηεο ΠΔ Αηησι/λίαοΓηνηθεηήξην-ζην Μεζνιφγγη, ζπλεδξίαζε Δπηηξνπή πνπ απνηεινχληαλ απφ ηνπο θάησζη:
1. Γειεγηάλλεο Παλαγηψηεο , Π.Δ. Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ, ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ
2. Κνπηζνκπίλαο Εψεο, Γ.Δ. Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ.
Αηησι/λίαο.
3. Ρίδνπ Γηαλλνχια, Σ.Δ Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο
--------------------------------------------------------------------------------Γηα ηελ ζρεηηθή Πξφζθιεζε θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα, κε βάζε ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο (απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ), ζε θιεηζηφ θάθειν κηα (1) πξνζθνξά, ηεο εηαηξείαο ΔΝΧΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «APC ADVANCED PLANNING CONCULTING ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. – ΟΦΣ
ΝΣΖΕΑΨΝ Δ.Π.Δ.» κε αξ. πξση.:241586/4445/12-08-2019 θαηάζεζε Φαθέινπ, ν νπνίνο αθνχ αξηζκήζεθε ν
θάθεινο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ θαη κνλνγξάθηεθε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ζηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθε.
Δμεηάζηεθε πξψηα ν θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο ηα πεξηερφκελα
ηνπ θαθέινπ απηήο θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ήηαλ ζχκθσλα κε φηη φξηδε ε Πξφζθιεζε.
Δθφζνλ ε Δπηηξνπή δελ δηαπίζησζε νπδέλ πξφβιεκα επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ εμεηαδφκελνπ
θαθέισλ απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο απνηππψλεηαη ζηνλ θάησζη Πίλαθα:

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «APC
ADVANCED
PLANNING
CONCULTING
ΤΜΒΟΤΛΟΗ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. – ΟΦΣ
ΝΣΖΕΑΨΝ Δ.Π.Δ.»
(κε Φ.Π.Α.)

α) θάιπςε ηνπ θφζηνπο γηα ηε δηνξγάλσζε
ζεκηλαξίνπ
(7.500,00€),
ζηα
πιαίζηα
πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ Σ2.2.5. εκηλάξην
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (Capacity Building
Seminar) ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο
ARIEL, INTERREG – ADRION cod. 278 θαη
ησλ παθέησλ εξγαζίαο WP2, WP3, WP4, WP5
απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο
ΔΗΓΟ
ΠΑΡΟΥΖ
επίπεδν, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Π.Γ.Δ ζηελ
ΤΠΖΡΔΗΑ γηα ην
ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη βίβινπ 7.499,52€
ΠΔΓΗΟ
α)
ηεο
ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
ΠΡΟΚΛΖΖ
ηειηθνχ ζπλεδξίνπ, φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο είλαη εηαίξνο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο
αλάζεζεο
θαηφπηλ
ζπιινγήο
πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε απηά
πνπ
δεηνχληαη
ζηνλ
Πίλαθα
ηνπ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η – Α.

ΑΔΑ: ΩΣΣ87Λ6-62Φ
β) δχν (2) Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα
πδαηνθαιιηεξγεηέο θαη κηθξήο παξάθηηαο
αιηείαο ζηε Γπηηθή Διιάδα (10.000,00€), ζηα
πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ Σ2.2.5.
εκηλάξην Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (Capacity
Building
Seminar)
ηνπ
επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο ARIEL, INTERREG – ADRION
cod. 278 θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο WP2,
WP3, WP4, WP5
απαξαίηεηεο γηα ηελ
ΔΗΓΟ
ΠΑΡΟΥΖ πξνψζεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο ζε
ΤΠΖΡΔΗΑ γηα ην ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο
9.999,36€
ΠΔΓΗΟ
β)
ηεο Π.Γ.Δ ζηελ ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη
ΠΡΟΚΛΖΖ
βίβινπ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία
ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ, φπνπ ε Πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο είλαη εηαίξνο, κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαηφπηλ
ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κεηά απφ
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
ζχκθσλα κε απηά πνπ δεηνχληαη ζηνλ Πίλαθα
ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η – Β.
Λακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή πεξαίσζε ηελ δηαδηθαζία θαη απνθάζηζε:
Να παξαδψζεη ην παξφλ Πξαθηηθφ, αθνχ εθηππψζεθε εηο ηξηπινχλ θαη ππνγξάθεθε απφ ηα Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο, ζηελ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ν θάθεινο
ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο ΔΝΧΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ «APC ADVANCED PLANNING CONCULTING
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α.Δ. – ΟΦΣ ΝΣΖΕΑΨΝ Δ.Π.Δ.»., ήηαλ πιήξεο θαη ζχλλνκνο κε φζα νξίδεη ε
Πξφζθιεζε, θαη φηη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ήηαλ ε ρακειφηεξε ηεο Πξφζθιεζεο ήηνη πνζνχ 7.499,52
επξψ κε Φ.Π.Α. γηα ην ΠΔΓΗΟ α) ηεο Παξερφκελεο Τπεξεζίαο ηεο Πξφζθιεζεο θαη πνζνχ 9.999,36 επξψ κε
Φ.Π.Α. γηα ην ΠΔΓΗΟ β) ηεο Παξερφκελεο Τπεξεζίαο ηεο Πξφζθιεζεο.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».

ΑΔΑ: ΩΣΣ87Λ6-62Φ
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).


Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 247106/4490/21.08.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ

Π.Δ. Αηη/ληαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1.

Δγθξίλεη ην απφ 20-08-2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ θαη απνζθξάγηζεο

πξνζθνξψλ γηα ηελ κε ζέκα: «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνζνχ ζπλνιηθά 17.500,00
επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, πνπ αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο μερσξηζηά γηα: α) ηε
δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ θαη πνζνχ 7.500,00€ κε Φ.Π.Α. θαη β) δχν (2) Σερληθψλ Δθζέζεσλ γηα
πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη κηθξή παξάθηηα αιηεία ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη πνζνχ 10.000,00€ κε
Φ.Π.Α., ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ Σ2.2.5. εκηλάξην Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ
(Capacity Building Seminar) ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ARIEL, INTERREG – ADRION cod.

ΑΔΑ: ΩΣΣ87Λ6-62Φ
278 θαη ησλ παθέησλ εξγαζίαο WP2, WP3, WP4,WP5 απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Π.Γ.Δ ζηελ ζχληαμε
ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ θαη βίβινπ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ,
φπνπ ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη εηαίξνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, γηα θάζε κηα εθ ησλ παξερφκελσλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ Τπεξεζηψλ», κε
εκεξνκελία νξηζηηθήο ζχληαμεο απηνχ ηελ 20-08-2019.
2.

Αλαδεηθλχεη σο Οξηζηηθφ Αλάδνρν ηελ εηαηξεία ΔΝΩΖ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ «APC ADVANCED

PLANNING CONCULTING ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Α.Δ. – ΟΦΣ ΝΣΖΕΑΪΝ Δ.Π.Δ.»
πνπ ππέβαιε ηελ ρακειφηεξε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ήηνη: πνζνχ 7.499,52 επξψ κε Φ.Π.Α. γηα ην
ΠΔΓΗΟ α) ηεο Παξερφκελεο Τπεξεζίαο ηεο Πξφζθιεζεο θαη πνζνχ 9.999,36 επξψ κε Φ.Π.Α. γηα
ην ΠΔΓΗΟ β) ηεο Παξερφκελεο Τπεξεζίαο ηεο Πξφζθιεζεο.
3.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ/ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα ππνγξαθή ηεο

ζρεηηθήο χκβαζεο κε ηελ Αλάδνρν εηαηξεία.
4.

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.498,88 επξψ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ εθηέιεζε ηελ δηαδηθαζίαο απφ ηελ αλάδνρν.
Ζ πίζησζε ππάξρεη ήδε εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Π.Γ.Δ.
θαη εηδηθφηεξα ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο , ε νπνία ζα βαξχλεη ηηο
πηζηψζεηο ηνπ Δ.Φ.:071 & Κ.Α.Δ.:9919.01.1286 βάζεη ηεο αξ. 856/322/02-01-2019 βεβαίσζεο
χπαξμεο πίζησζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ – Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, ηνπ Σκήκαηνο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Π.Γ.Δ., (Α/Α:366, ΑΓΑ:Ω9Ρ7Λ6-ΚΓΩ).
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεψξγηνο ηαζνχιηαο

